
 ُنْكَتُة اإِلْعَراب
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 للعالمة ابن هشام األنصاري رمحه اهلل تعاىل

 هـ167املتوىف سنة :

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 َوِبِه ِثَقِتي  

ِهي الً َعََل الطُّالَِّب،  َراِب(، تس  : )َقَواِعِد اإِلع  تَُها ِمن  تَََص  ٌَة، اخ  ِري بهِذِه نُك تٌَة يَِسْي  ِِل  َوتَق  اً َعََل أُو 

 األَل بَاِب، َوتَن َحَِصُ ِِف  ثاَلَثَِة أَب َواٍب:

َلةِ  ُل ِِف  ال ُجم   ال بَاُب األَوَّ

بَُع َمَساِئَل:  َوِفي َها أَر 

َلَة تَُسمَّ  َلًة، َوأَنَّ ال ُجم  ى َكالَماً َوُجم  ـَظ ال ُمِفي َد يَُسمَّ ََل: أَنَّ اللَّف  أََلُة األُو   ى :ال َمس 

ُو: " َزي ٌد َقاِئٌم . ٍم، نَح  ِميًَّة؛ إِن  بُِدئَت  ِباس   اس 

ُو: َقاَم َزي ٌد. ٍل، نَح  ِليًَّة؛ إِن  بُِدئَت  ِبِفع   َوِفع 

ُه. ِلَك: َزي ٌد َقاَم أَبُو  ُه(، ِمن  َقو  َها، َكـ)َقـاَم أَبُو  ِ َرى؛ إِن  بُِنيَت  َعََل َغْي   َوُصغ 

َى؛ إِن  َكاَن ِِف   ُه." َوُكْب  ِع " َزي ٌد َقـاَم أَبُو  ُمو  َلٌة، َكَمج  ِنَها ُجم   ِضم 

َراِب، َوِهَي َسب ٌع: أََلُة الثَّاِنيَُة: ِِف  ال ُجَمِل الَِّتي  َلَها َمَحٌل ِمَن اإِلع   ال َمس 

َداَها: ال َواِقَعُة َخَْباً، وَ  (، نَ إِح  ٌع ِِف  بَابَي  ال ُمب تََدأِ َو )إِنَّ ِضُعَها َرف  ُه(، َمو  ـُو: )َزي ٌد َقاَم أَبُو  ح 

ُه َقاِئٌم(، َو)َكاَد  ُو: )َكاَن َزي ٌد أَبُو  ٌب ِِف  َبابَي  )َكاَن َوَكاَد(، نَح  ُه َقاِئٌم(، َونَص  ً أَبُو  َو)إِنَّ َزي دا

َعُل(.  َزي ٌد يَف 

الً، وَ  ُعو  ُو: )َرأَي ُت َزي داً الثَّاِنيَُة َوالثَّاِلثَُة: ال َواِقَعُة َحاالً، َوال َواِقَعُة َمف  ُب، نَح  َمَحلُُّهَما النَّص 

ٌرو ُمن َطِلٌق(. َحُك(، َو)َقاَل َزي ٌد: َعم   يَض 



 َ اِدِقْي  َم يَن َفُع الصَّ َن" يَو  َم ُهم  بَاِرُزو  ُو" يَو  ، نَح  اِبَعُة: ال ُمَضاُف إَِلي َها َوَمَحلَُّها ال َجرُّ َوالرَّ

ُقُهم  )  ِصد 

ـ ُو: ال َخاِمَسُة: ال َوا نًَة ِبال َفاِء، أَو  بِإذَا ال ُفَجاِئيَِّة ، نَح ُرو  ٍط َجاِزٍم، إِذَا َكانَت  َمق  ِقَعُة َجَواباً ِلََش 

َمت  أَي ِدي ِهم  إِذَا ُهم   ـُو: "َوإِن  تُِصب ُهم  َسيِّئٌَة ِبَما َقدَّ ِلِل هللاُ َفال َهاِدَي َلُه " ، َونَح  " َمن  يُض 

َن ." نَُطو   يَق 

ُو: " ِمن  السَّ  ََل نَح  َراِب، َفاألُو  َلـٍة َلَها َمَحلٌّ ِمَن اإِلع  َرٍد أَو  ِلُجم  اِبَعُة: التَّاِبَعُة ِلُمف  اِدَسُة َوالسَّ

 َ ُو: )َزي ٌد َقاَم أ ٌم، َوالثَّاِنيَُة نَح  ِي ِصَفٌة ِليَو  َلُة النَّف  ٌم ال بَي ٌع ِفي ه " ، َفُجم  هُ بُ َقب ِل أَن  يَأ ِتَي يَو  ، و 

ُه .  َوَقَعَد أَُخو 

َراِب، َوِهَي أَي ضاً َسب ـٌع: أََلُة الثَّاِلثَُة: ِِف  ال ُجَمِل الَِّتي  ال َمَحلَّ َلَها ِمَن اإِلع   ال َمس 

ُو: ) إِنَّآ أَن َزل نَاُه ). تَأ نََفَة أَي ضاً، نَح  ى ال ُمس  َداَها: االب ِتَداِئيَُّة، َوتَُسمَّ  إِح 

ُه(.الثَّاِنيَُة: ال َوا ُو: )َجاَء الَِّذي  َقاَم أَبُو   ِقَعُة ِصَلًة، نَح 

ا النَّاَر" . ا ـ َفاتَُّقو  َعلُو  ا ـ َوَلن  تَف  َعلُو  ُو" َفِإن لَّم  تَف  َضُة، نَح  ََتِ  الثَّاِلثَُة: ال ُمع 

ا  ثَُل الَِّذي َن َخَلو  ا يَأ ِتُكم مَّ ُو: " َوَلمَّ يَُّة، نَح  ِ ِسْي  اِبَعُة: التَّف  ت ُهُم ال بَأ َسآُء الرَّ سَّ ِمن َقب ِلُكم مَّ

آُء". َّ  َوالَّضَّ

ِويَنَُّهم  " . ِتَك ألُغ  ُو" َقاَل َفِبِعزَّ  ال َخاِمَسُة: َجَواُب ال َقَسِم، نَح 

نَاُه ِبَها" . ُو" َوَلو  ِشئ نَا َلَرَفع  ِ ال َجاِزِم، نَح  ِط َغْي  اِدَسُة: َجَواُب الَشَّ   السَّ

اِبَعُة:  ٌرو" .السَّ ُو: " َقاَم َزي ٌد َوَقَعَد َعم   التَّاِبَعُة ِلَما ال َمَحلَّ َلُه، نَح 

يَُّة: َلُة ال َخَْبِ اِبَعُة: ال ُجم  أََلُة الرَّ  ال َمس 

َرُؤُه " . َل َعَلي نَا ِكتَاباً نَق  ُو" َحتَّى تُنَزِّ َضِة ِصَفاٌت، نَح  َد النَِّكَراِت ال َمح   بَع 

َد ال َمَعاِرِف  ِثُر " َوبَع  تَك  نُن  تَس  ُو: " َوال تَم  َواٌل، نَح  َضِة أَح   ال َمح 

ُو: ( "  ُت ِبَرُجٍل َصاِلٍح يَُصِّلِّ ( َونَح  ُو: " َمَرر  تَِمٌل َلُهَما، نَح  ِض ِمن ُهَما ُمح  ِ ال َمح  َد َغْي  َوبَع 

َلُخ ِمن ُه النََّهاَر"  َوآيٌَة َلُهُم اللَّي ُل نَس 

 ال بَاُب الثَّاِني  

ر ِِف   ُرو  ِف َوال َجارِّ َوال َمج   الظَّر 



بَُع َمَساِئَل:  َوِفي ِه أَر 

ِلِه تََعـاََل  تََمَعا ِِف  َقو  نَاهُ ، َوَقد  اج  ٍل، أَو  ِبَما ِِف  َمع  َداَها: أَنَُّه البُدَّ ِمن  تََعلُِّقِهَما ِبِفع  َت إِح  " أَن َعم 

ِب َعَلي ِهم " ُضو  ِ ال َمغ   َعَلي ِهم  َغْي 

ٍء، َوِهَي:َويُ  بََعٌة ال تَتََعلَُّق ِبََش  ِف ال َجرِّ أَر  تَث نَى  ِمن  ُحُرو   س 

ُو: " َوَكَفى ِباهللِ َشِهي داً" اِئَدُة، نَح   ال بَاُء الزَّ

َواِر ِمن َك َقِري ُب !. ُو:!َلَعلَّ أَِبي  ال ِمغ  (، نَح   َو)َلَعلَّ

الََك ِِف  ذَا ال عَ  ِلَك: ! َلو  الَ(، َكَقو  ُجِج !.َو)َلو   اِم َلم  أَح 

ٍرو". ُو:" َزي ٌد َكَعم  ِبي ِه(، نَح   َو)َكاُف التَّش 

نُُهَما ِصفَ  ُ َكو  َلِة، َفيَتََعْيَّ ُم ال ُجم  ِرَفِة َوالنَِّكَرِة ُحك  أََلُة الثَّاِنيَُة: ُحك ُمُهَما بََعَد ال َمع  ِ ، ِِف  تَ ال َمس  ْي 

 َ ٍن، أ ً َعََل ُغص  ِو: )َرأَي ُت َطاِئرا ِو: " َفَخَرَج َعََل نَح  ِ ، ِِف  نَح  نُُهَما َحاَلْي  ٍن (، َوَكو  َق ُغص  و  َفو 

ِو: " ِ ِِف  نَح  َهْي  تَِمالَِن ال َوج  َحاِب( َويَح  َ السَّ ِلَك: )َرأَي ُت ال ِهالََل بَْي  ِمِه ِِف  ِزي نَِتِه " ، َوَقو  ذَا هَقو 

َق أَغ   َصاِنِه أَو  َفو   َصاِنِه"ثََمٌر يَاِنٌع َعََل أَغ 

ٍف  ذُو  أََلُة الثَّاِلثَُة: َمتَى َوَقَع أََحُدُهَما ِصَفًة، أَو  ِصَلًة، أَو  َخَْباً، أَو  َحاالً، تََعلََّق ِبَمح  ال َمس 

" تََقرَّ ِدي ُر: " اس  َلِة َفيَِجُب تَق  (، إاِلَّ ِِف  الصِّ تََقرَّ ِدي ُرُه: )َكاِئٌن أَِواس  باً، تَق   ُوُجو 

أََلُة ا ٍي ، ال َمس  تَِمداً َعََل نَف  اِبَعُة: إِذَا َوَقَع أََحُدُهَما: ِصَفًة ، أَو  ِصَلًة، أَو  َخَْباً، أَو  َحاالً، أَو  ُمع  لرَّ

ُو: مآِء ِفي ِه ُظلَُماٌت "، َونَح  ُو: " أَو  َكَصيٍِّب ِمَن السَّ ُعُه ِلل َفاِعِل ، نَح  َهاٍم َجاَز َرف  ِتف   أَو  اس 

ِض" " أَِِف  هللاِ َشكٌّ  َمَواِت َواألَر   َفاِطِر السَّ

ُرَها ِِف  ال َكالَمِ  ِر أََدَواٍت يَك ثُُر َدو   ال بَاُب الثَّاِلُث ِفي َما يَُقاُل ِعن َد ِذك 

َن: و  ُ َسٌة َوِعَش   َوِهَي َخم 

ِع. ُف َعط ـٍف؛ ِلُمط َلـِق ال َجم   يَُقاُل ِِف  )ال َواِو(: َحر 

ُف َعط ٍف؛  ِع َوال َغايَِة.َوِِف  )َحتَّى(: َحر   ِلُمط َلِق ال َجم 

ِقي ِب. ُف َعط ٍف؛ ِللَتَّ ِتـي ِب َوالتَّع   َوِِف  )ال َفاِء(: َحر 

ـَلِة. ُف َعط ٍف؛ ِللَتَّ ِتـي ِب َوال ُمه   َوِِف  )ثُمَّ(: َحر 



ِلـي ٍل. ٍع، َوتَق  ِقي ٍق، َوتََوقُّ ُف تَح  (: َحر   َوِِف  )َقد 

َف( ( َو)َسو  ِ ْي  ُف تَن ِفي ٍس".َوِِف  )السِّ : " َحر  ٍ ِمن ُهم  ِل َكِثْي  ٌ ِمن  َقو  بَاٍل، َوُهَو َخْي  ِتق  ُف اس   : َحر 

ا(: النَّاِفيَِة َويَُقاُل:  ِي ال ُمَضاِرِع، َوَقل ِبِه َماِضياً، َويَُزاُد ِِف  )َلمَّ ٍم ِلنَف  ُف َجز  َوِِف  )َلم (: حر 

تُُه. ٌع ثُبُو  يُُه، ُمتََوقَّ  ُمتَِّصٌل نَف 

بَاٍل. ِتق  ٍب، َواس  ٍي، َونَص  ُف نَف  (: َحر   َوِِف  )َلن 

ٍب. ُف َجَواٍب، َوَجَزاٍء، َونَص  (: َحر   َوِِف  )إِذَن 

ٍ ِم  ِل َكِثْي  ٌ ِمن  َقو  ِتل َزاَمُه ِلتَاِلي ِه، َوُهَو َخْي  ِتنَاَع َما يَِلي ِه ، َواس  تَِِض  ام  ٌف يَق  (: َحر  : َوِِف  )َلو  ن ُهم 

تِ  ُف ام  ِتنَاع()َحر   نَاٍع اِلم 

ٍد. ٍد ِلُوُجو  ُف ُوُجو  تُُه(، َحر  ٌد أَك َرم  ا َجاَء َزيـ  ِو: )َلمَّ ِديِِّة ِِف  نَح  ا(: ال ُوُجو   َوِِف  )َلمَّ

تَُك( َرم  الَ َزي ٌد ألَك  ُو: )َلو  ٍد، نَح  ِتنَاٍع ِلُوُجو  ُف ام  الَ(: َحر   َوِِف  )َلو 

ِدي ٍق، وَ  ُف تَص  (: َحر  الٍَم.َوِِف  )نََعم  ٍد، َوإِع   َوع 

. ِدي ِق ال َخَْبِ ٌف ِلتَص  (: َحر   َوِِف  )أََجل 

ِي. ٌف إِلي َجاِب النَّف   َوِِف  )بَََل(: َحر 

َماِن. ٌف ِلَما َمََض ِمَن الزَّ ِن ـ: َظر  ُكو   َوِِف  )إِذ ( ـ ِبالسُّ

ٌب ِبَجوَ  ِطِه، َمن ُصو  بٌَل َخاِفٌض ِلََش  تَق  ٌف ُمس   اِبِه.َوِِف  )إِذَا(: َظر 

نَى َحّقاً. ٍر، َوِبَمع  ٍع، َوَزج  ُف َرد   وِِف  )َكالَّ(: َحر 

لٌ   َفص 

ِكي   ُو : " الَ تَُقم "، َوَزاِئَدًة ِللتَّو  ُو: " الَ إِلَه إاِلَّ هللاُ "، َونَاِهيًَة، نَح  ُن )الَ( نَاِفيًَة، نَح  ، دِ َوتَُكو 

ُل ال ِكتَاِب " َلَم أَه  ُو" ِلئاَلَّ يَع   نَح 

ُو: " إِن  ِعن َدُكم  ِمن ُسل َطاٍن ِبَهذَا "،  ُو: )إِن  تَُقم  أَُقم (، َونَاِفيًَة، نَح  ِطيًَّة، نَح  ( ََش  ُن )إِن  َوتَُكو 

 َّ يَن ُو: " إِن ُكالًّ لََّما َليَُوفِّ َفًة ِمَن الثَِّقي َلِة، نَح  ُو: " َما إِن  َزي ٌد َقاِئٌم"، َوُمَخفَّ  م  "هُ َوَزاِئَدًة، نَح 

َف ال ِمي َم. ِس لََّما َعَلي َها َحاِفٌظ " ِِف  ِقَراَءِة َمن  َخفَّ ُو" إِن ُكلُّ نَف   َونَح 



ِفَر ِِل  َخِطي ئَِتي  " ،  ُو" َوالَِّذي  أَط َمُع أَن يَغ  ً يَن ِصُب ال ُمَضاِرَع، نَح  َدِريّا فاً مص  ( َحر  َوتَِرُد )أَن 

ـوُ  َفًة ِمَن الثَِّقي َلِة، نَح  َلـٍة ِفي َها َوُمَخفَّ َد ُجم  ًة، َوِهَي ال َواِقَعُة َبع  َ ُن " ، َوُمَفِّسِّ " َعِلَم أَن َسيَُكو 

ِكي ِد، نَِع ال ُفل َك "، َوَزاِئَدًة ِللتَّو  َحي نَا إَِلي ِه أَِن اص  ُو: " َفأَو  ِفـِه ، نَح  َن ُحُرو  ِل ُدو  نَى ال َقو  ُو: نَ  َمع  ح 

" ُ ا أَن َجاَء ال بَِشْي   "َفَلمَّ

ـُو : " َمن َبَعثَنَا  َهاِميًَّة، نَح  ِتف  َز ِبِه " واس  ءاً يُج  َمل  ُسـو  ُو: " َمن يَع  ِطيًَّة، نَح  ( ََش  َوتَِرُد )َمن 

ُت  ُو: "َمَرر  َفًة، نَح  ُصو  َن "، َونَِكَرًة َمو  ُصو  ِن َمن يَُغو  يَاِطيـ  ُو: " َوِمَن الشَّ َلًة نَح  ُصو  " َوَمو 

ِجٍب َلَك   "ِبَمن  ُمع 

نَى" مآُء ال ُحس  ا َفَلُه األَس  ُعو  ا تَد  ـُو" أَيّاَ مَّ ِطيًَّة، نَح  ( ََش   َوتَِرُد )أَيٌّ

ُو: َهاِميًَّة، نَح  ِتف  ُو: " َلنَنِزَعنَّ ِمن  ُكلِّ ِشي َعٍة  َواس  َلًة، نَح  ُصو  " أَيُُّكم  َزاَدت ُه َهِذِه إِي َماناً"، َوَمو 

َلةً أَيُُّهم  أََشدُّ "، َوِصَفـًة نَ  ُت ِبَرُجٍل أَيِّ َرُجٍل"، َوُوص  ُو : "َمَرر   ح 

ُو: " يَآ أَيَُّها ا إِلنَساُن". (، نَح   إََِل ِنَداِء َما ِفي ِه )أَل 

ا ِمن   َعلُو  ـُو : "َما تَف  طـاً، نَح  َدُكم  يَنَفـُد "، َوََش  ـ ُو: " َما ِعنـ  الً، نَح ُصـو  ماً َمو  َوتَِرُد )َما( اس 

َلم   ٍ يَع  َسَن َخْي  ُو: )َما أَح  باً، نَح  ََس"، َوتََعجُّ ُو" َما ِتل َك ِبيَِمي ِنَك يَا ُمو  َهاِميًَّة نَح  ِتف  ُه هللاُ "، َواس 

ُو: " َمثاَل  ً ِبَها نَح  فا ُصو  ِجٍب َلَك(، َونَِكَرًة َمو  ُت ِبَما ُمع  ُو: )َمَرر  َفًة، نَح  ُصو  َزي داً(، َونَِكَرًة َمو 

َضًة " َومَ  ا بَُعو  ُن مَّ فـاً، َفتَُكو  ُء. َوتَِرُد َحر  َم الَشَّ  : َفِنع  َ ِهَي"، أَي  ُو: " َفِنِعّما ًة، نَح  ِرَفًة تَامَّ ع 

ُو: " إِنََّما هللاُ إِلهٌ  ًة، نَح  ا َما "، َوَكافَّ و  ُو:" َودُّ َدِريًَّة، نَح  ً "، َوَمص  ُو: " َما َهذَا بَََشا  نَاِفيًَة، نَح 

َمٍة ِمَن هللِا ِلنَت َلُهم "َواِحٌد " ، َوَزاِئَدًة لِ  ُو: " َفِبَما َرح  ِكي ِد، نَح   لتَّو 

َدُه، ُد هلل َوح  ِفي ِق ـ َكاٍف إِن  َشاَء هللاُ تََعاََل، َوال َحم   َفَهذَا ـ َمَع التَّو 

َحاِبِه، َدُه، َوَعََل آِلِه َوأَص   َوَصَلَّ هللاُ َوَسلََّم َعََل َمن  الَ نَِبيَّ بَع 

ي ِن. َوتَاِبِعي هِ  ِم الدِّ َزاِبِه، َصالًَة َداِئَمًة إََِل يَو   َوأَح 

 َ  آِمْي 


